
RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 

 

VISITA TÉCNICA AO POMAR DE MIRTILO DA 

FAZENDA CAMPO DO ZINCO 
 

 

No dia 22 de outubro de 2014 foi realizada a Visita técnica ao Pomar de Mirtilo da 

Fazenda Campo do Zinco, em Benedito Novo SC. A atividade foi proposta pelo Sr. 

Hartmut Lau, que promove um projeto que pretende estimular o plantio e produção da 

fruta na região do Alto e Médio Vale do Itajaí.  

 

A programação foi desenvolvida conforme roteiro/programa em anexo e contou com 

uma visita a campo realizada no período matutino e uma tarde de palestras e debates. 

Participaram do evento, secretários municipais de agricultura, técnicos e agricultores de 

diversos municípios, além de técnicos da EPAGRI, Professores e estudantes do IFC de 

Rio do Sul, conforme lista em anexo, sendo a comitiva liderada pelo prefeito de 

Agrolândia e Presidente da AMAVI, Sr. José Constante.  

 

O objetivo principal do grupo era conhecer, visitando in loco, um pomar de mirtilo no 

Vale do Itajaí, conduzido de acordo com as tecnologias difundidas pelos Srs. Hartmut 

Lau e Oscar Garcia da Cunha, que há muito tempo vêm participando de atividades e 

realizando eventos para difusão desta cultura na região. Segundo estes, o Médio e Alto 

Vale do Itajaí apresentam condições climáticas e edáficas excelentes para a produção da 

fruta, internacionalmente conhecida e apreciada por conta dos benefícios que promove à 

saúde dos seus consumidores habituais, sendo denominada de “fruta da longevidade”. 

Lau e Cunha, afirmam que na região é possível produzir os frutos numa época que se 

estende entre duas a três semanas onde há uma forte demanda mundial e um lapso de 

produção em todas as zonas produtoras, o que oportuniza um elevado valor comercial, 

especialmente nesse período. Dizem eles que isto é possível graças a novas variedades 

desenvolvidas na Florida (EUA), que são muito menos exigentes em horas frio. 

 

A visita a campo se deu sob a condução do proprietário da área, Sr. Egon Kuprowsky, 

que é Engenheiro Mecânico aposentado e desenvolve em sua propriedade rural 

denominada Fazenda Pousada Campo do Zinco, além do plantio de mirtilo, pecuária de 

corte e turismo no espaço rural. Recepcionaram o grupo, além do proprietário, o 

secretário municipal de agricultura de Benedito Novo Sr. Marlo Andreias Neumann, 

representantes de um laboratório privado de análise de solos (Laboratório Freitag), e 

duas engenheiras agrônomas chilenas que atuam na produção de mudas e assistência 

técnica à produção (Viveiros SUNNYRIDGE), Sras. Marcela e Valentina. 

 

Há de se destacar que a primeira impressão do grupo ao avistar o pomar não foi muito 

animadora, visto que, conforme o proprietário informou, vários foram os problemas e 

dificuldades enfrentadas até o momento, o plantio foi executado fora da melhor época, 

em solo excessivamente argiloso e úmido, sendo a primeira poda executada inadequada 

e ainda, num dado momento o pomar foi invadido por gado bovino que causou uma 

série de danos, inclusive ao sistema de irrigação. Não obstante, o produtor apresentou 

uma área que está sendo preparada para um novo plantio que será executado em poucas 

semanas, mostrando-se bastante otimista com os possíveis resultados futuros. 

 

Durante a visita de campo as Agrônomas Chilenas teceram uma série de considerações 

acerca da cultura e avaliaram as condições gerais do pomar. 

 



Após a visita a campo, a comitiva dirigiu-se para o almoço em um salão comunitário 

nas imediações, onde foram realizadas as palestras e os debates. 

 

A abertura dos trabalhos foi feita pelo Sr. Egon Kuprowsky, que falou de sua motivação 

e expectativa em torno da sua produção, que neste ano será a primeira safra. Em seguida 

se manifestaram o Prefeito de Benedito Novo, Sr. Jean Michel Grundmann fazendo uma 

saudação de acolhida e o Sr. Edson Fronza, em representação a AMAVI, uma vez que o 

Prefeito Constante teve que se ausentar por conta de compromissos urgentes. Em suas 

considerações, o representante da AMAVI falou sobre os objetivos da visita bem como 

deixou claro que a AMAVI busca alternativas para a pequena propriedade rural, e o 

plantio de mirtilo parece potencialmente favorável, no entanto até o momento a entidade 

não assume qualquer posição de apoio, recomenda que se façam plantios experimentais, 

com o devido acompanhamento técnico em diferentes pontos e condições no Alto Vale 

do Itajaí. Caso fique comprovada a viabilidade da atividade, a instituição toma postura 

de apoio e incentivo a um programa regional de incentivo ao plantio. Reafirmou que 

isso só ocorrerá, caso haja o devido aval dos órgão de pesquisa e extensão rural, como o 

IFC e a EPAGRI. 

 

Em seguida, proferiu palestra o Sr. Hartmut, que discorreu sobre as potencialidades, o 

mercado internacional, as possibilidades de contratos para aquisição de mudas e para a 

comercialização da produção, enfatizando o propósito que tem de estimular o plantio de 

pelos menos 12 mil hectares de mirtilo no Alto e Médio Vale do Itajaí, para obter 

volumes de produção compatíveis com a demanda do mercado internacional. 

 

Fazendo uma breve fala, manifestou-se o representante do laboratório de análise de solo 

Freitag, parceiro do empreendimento, colocando-se a disposição para contribuir no 

processo. 

 

Por último fez sua explanação a Engenheira Agrônoma Chilena Sra. Marcela Zuñiga 

que discorreu sobre sua sociedade com uma empresa brasileira para produção de mudas 

de mirtilo e a forma de comercialização destas, informando que possui a patente de 

quatro variedades com excelente adaptação para nossa região, pois são bem menos 

exigentes em horas frio, além de apresentar maior tamanho médio dos frutos, menor 

espessura da pele e menor tamanho das sementes, seus benefícios a saúde, seu valor de 

mercado. Falou dos cuidados na colheita e pós colheita, armazenamento e 

comercialização. Comprometeu-se em prestar assistência técnica bem como firmar 

contratos para a aquisição da produção. 

 

Durante e após as palestras, vários questionamento foram apresentados e respondidos 

tanto pelos palestrantes como por representantes de instituições presentes como 

EPAGRI, Banco do Brasil e outras. 

 

Ao final, ficou definido que os protagonistas oferecerão 400 mudas de quatro 

variedades distintas, para a implantação de um plantio experimental, que será instalado 

no Instituto Federal Catarinense, campus de Rio do Sul (antiga Escola Agrotécnica 

Federal), que será conduzido e acompanhado pelo IFC e pela EPAGRI, cujos resultados 

serão avaliados. 

Rio do Sul, 29 de outubro de 2014. 

 

EDSON LUIS FRONZA 

Assessor do CONSAGRI 

AMAVI 

  


